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 الکتریکی ساخت ماشین آالت  قزاقستانیشگاه بین المللی انرژی، تجهیزات نمامین بیست
 1401مهرماه  6-8/  2022سپتامبر  30-28

 آلماتی –مرکز نمایشگاهی آتاکنت 

 چرا قزاقستان؟
 یخشک در محصور کشور نیبزرگتر و جهان پهناور کشور نینهم مربع لومتریک ونیلیم 7/2 بر بالغ یمساحت با قزاقستان

 ه،یروس زستان،یقرق ن،یچ یکشورها با کشور نیا. است گرفته قرار یمرکز یایآس منطقه در که شود یم محسوب

 .دارد اریاخت در زین را نیکاسپ یایدر یشرق شمال سواحل از لومتریک 1900 و بوده مرز هم ازبکستان و ترکمنستان
 

 
 

 گرید یسو از و کند یم برقرار اروپا با را ایآس شرق یکشورها اتصال حلقه سو کی از قزاقستان ،ییایجغراف لحاظ به

 یمرکز یایآس قلب قزاقستان ث،یح نیا از. شود یم محسوب ایآس جنوب یکشورها با هیروس یارتباط پل نتری مهم

 .است گرفته لقب



 تماس بگیرید 09394667410 ،02188651346،02188651347عات بیشتر با تلفنهای برای اطال

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 صنعت برق در قزاقستان

  

 
% 12% از انرژی الکتریکی )برق( قزاقستان از سوخت فسیلی، حدود 84

تجدیدپذیر % از انرژی های 1آن از برق آبی )هیدروالکتریک( و کمتر از 

خورشیدی و بادی تولید می شود. براساس آخرین اطالعات تا ژانویه 

و  22937MW، ظرفیت کل نیروگاه های نصب شده در قزاقستان 2021

برق در قزاقستان توزیع تولید و  است. MW 19330ظرفیت واقعی تولید 

اداره می  Kegocق قزاقستان دولتی بهره برداری شبکه برتوسط شرکت 

در عین حال چندین شرکت کوچک و متوسط منطقه ای نیز در کار شود. 

 توزیع دخیل هستند که برخی از آنها مالکیت خصوصی دارند.
 

از آنجا که قزاقستان به دنبال تعمیرات اساسی و جایگزینی نیروگاه ها و تجهیزات قدیمی و فرسوده است نیازمندی ها در بازار 

% 31سال و  20استفاده در تاسیسات تولید برق عمری بیش از % از تجهیزات مورد 65تقریباً تولید برق این کشور بسیار زیاد است. 

دولت قزاقستان به منظور است. % 15ا اکارآمد بوده و تلفات تخمینی آنهشبکه های انتقال برق نسال دارند.  30آنها عمری بیش از 

یی شامل فهرستی از نوسازی یا بازسازی نیروگاه های موجود و همچنین یک برنامه اجرا 2030توسعه انرژی الکتریکی تا سال 

 ساخت تجهیزات جدید را در دستور کار خود دارد. 

 

 برای ایران آنچه از همه مهمتر استقزاقستان کشوریست که به سرعت در حال رشد و توسعه است. 

ناشی از  انتقال ظرفیت های بسیار اقتصاد روسیه به قزاقستان است که بعد از تحریم های فرصت طالیی 

کمرشکن حال حاضر از بازارهای قزاقستان به عنوان رابط با جهان خارج استفاده می کند.  خوشبختانه 

خیر میان دولت ایران گام های بسیار برجسته ای در راه نزدیک شدن به قزاقستان برداشته و با توافق ا

و پروازهای دو بار در هفته از ایران نیز شهروندان ایرانی نیازی به اخذ ویزا برای سفر نداشته طرفین 

 .برقرار شده است

است. قزاقستانبرق بهترین صنعت آینده دار در امریکا، صنعت وزارت بازرگانی  2022به نقل از گزارش سال   
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 POWEREXPO چرا نمایشگاه

 

   
 

 یانرژ حوزه خدمات و ها یتکنولوژ زات،یتجه از یعیوس دامنه ارائه محل ساالنه بطور ،2001 سال از POWEREXPO شگاهینما

 یبرا یسنت عادگاهیم کی به امروزه که ینحو به. است بوده در اوراسیا حوزه نیا متخصصان ییگردهما محل حال نیع در و برق

 دیجد یا حرفه ارتباطات جادیا و اتیتجرب تبادل حوزه، نیا کار اندر دست یها شرکت و ها سازمان و کارها و کسب انیم مالقات

  .است شده بدل کارها و کسب انیم مذاکرات و

 SAMRUK ENERGY یانرژ سامروک یدولت شرکت ،یآلمات یشهردار قزاقستان، یجمهور یانرژ وزارت تیحما مورد شگاهینما نیا

JSC، قزاقستان برق انتقال بردارشبکه بهره شرکتKEGOC، هیاتحاد و قزاقستان یانرژ ابانیارز انجمن قزاقستان، برق انجمن 

 9، هفتاد و هفت کمپانی از با وجود مشکالت ناشی از کوید و پاندمی 2021در سال  .قراردارد قزاقستان یجمهور برق مهندسان

  طور رسمی از نمایشگاه بازدید کردند.کشور ب 16نفر از  1400نین بیش از همچ کشور در این نمایشگاه شرکت کردند.
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 موسسات .شود یم برگزار یآلمات شهر در واقع آتاکنت یشگاهینما مرکز در 1401 ماه مهر 6-8 خیتار در امسال شگاهینما

 ،انتقال خطوط و یکیالکتر زاتیتجه و ها روگاهین توسعه و نصب در ربطیذ یها شرکت و ها سازمان ،یقاتیتحق و یآموزش

 و ارتباطات  کنترل، یها ستمیس کابل، و رسانا محصوالت ،یکیالکتر زاتیتجه کنندگان نیتام و دکنندگانیتول برق، یمهندس

   .هستند دادیرو نیا در کنندگان شرکت جمله از یروشنا عیصنا و ص،یتشخ زاتیتجه ون،یاتوماس و فشار تیتقو انتقال،

 

که نمایشگاه مساحتی بالغ بر  می رود انتظار امسال

 118متر مربع را پوشانده و پذیرای بیش از  1100

 ش،یاتر شامل کشور 13 از سازمان و شرکت

 ن،یچ قزاقستان، ا،یتالیا آلمان، بالروس، جان،یآذربا

 و نیاوکرا سنگاپور، ه،یروس ،یجنوب کره لهستان،

  POWEREXPO 2022  در چک یجمهور

کشور از  19نفر از  2000و بیش از  نمایند مشارکت

  .نمایشگاه بازدید کنند

 ونیپاو قالب در لهستان و نیچ ه،یروس یکشورها

 د.کنن یم دایپ حضور یمل

 
 

  :از عبارتند شگاهینما نیا مخاطبان و دکنندگانیبازد  عمده

 ،REC، TPP تیریمد ؛یفن و یمهندس خدمات یها شرکت  ؛FEC یها شرکت یروسا ؛یدولت ادارات و ها سازمان ندگانینما

HPP، ها پروژه صاحبان ندگانینما مختلف؛ عیصنا یصنعت یها شرکت و یعموم خدمات یانرژ کارکنان و ارشد مهندسان، 

 .تجارت و خدمات نقل، و حمل یها شرکت متخصصان نصب؛ ساز، و ساخت حوزه یها شرکت

 

   
 
 
 
 


